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िेल्सि मांडलेा याांचे जीविचरित्र   

  



  
     िेल्सि मांडलेा हे आधुनिक जगातील 
सवाणधधक स्फूनत णदायक व्यक्तिमत्तवाांमध्ये 
गर्ल े जातात. तयाांिी सदोदीत आपल्या 
अांतिात्याचा आवाज ऐकला आणर् दक्षिर् 
आफ्रिकेतील आपल्या लोकाांच्या िागिी 
हककाांसाठी सांघषण केला. वर्णभेदाववरुद्ध 
लढर्ाऱ्या या महाि िेतयास 1963 त े 1990 
या काळात अन्याय्य पद्धतीिे कैदेत 
डाांबण्यात आल.े तयाांिी आपल्या देशाच्या 
सामाजजक समस्याांवि शाांततापरू्ण पद्धतीिे 
तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केल.े यासाठी तयाांिा 
िोबेल शाांतता पिुस्काि ममळाला. आपल्या 
कृष्र्वर्ीय बाांधवाांिा समाि हकक ममळावा 
्हर्ूि, तयाांिी अहहांसक मागाणिे लढा हदला. 
तयामळेु सांपरू्ण जग तयाांच्या बाजूिे उभ े
िाहहल.े सद्भाविा आणर् आांतििाष्ट्रीय समर्णि 
या जोिावि दडपशाही शासि उलटता येत,े हे 
मांडलेाांिी मसद्ध करूि दाखवले. मग दक्षिर् 
आफ्रिकेच्या प्रजासत्ताक सिकािचे पहहल े
कृष्र्वर्ीय अध्यि  बिूि तयाांिी उिले-
सिुले सािे अडर्ळे दिू केले.  
  
  या पसु्तकात योिा झेजल्दस मॅकडोिॉ 
आणर् मॅल्का झेजल्दस याांिी िेल्सि मांडलेा 
याांच्या बालपर्ापासिू तयाांिा झालेली  कैद 
आणर् तयािांतिचा काळ असे तयाांच्या सांपरू्ण 
आयषु्याच े धचत्रर् केले आहे. यातिू मांडलेा 
याांचा स्वातांत्र्यासाठी चाललेला दीघण प्रवास 
िव्या वपढीस परिधचत होईल. लहािर्ोि 
सवणच लोकाांिा हा प्रवास वाचायला आवडले.   
  
  माझा मलुगा, जे्स िेडि मॅकडोिॉ, यास 
समवपणत.... 
              - योिा झेजल्दस मॅकडोिॉ 



शाांततापूर्ण निषधे   

िेल्सि मांडलेा याांचे जीविचरित्र   
  

योिा झेजल्दस मॅकडोिॉ 
धचत्र:े मॅल्का झेजल्दस 



    बूटी मांडलेाचा जन्म 18 जुलै 1918 िोजी दक्षिर् आफ्रिकेतील ्वेजो या छोट्याशा गावात 
झाला. तयाचे वडील, र्ेंबू या कृष्र्वर्ीय जमातीचे सिदाि, गादिा हेन्री ्फाकेनिस्वा हे र्ेंब ू
जमातीचे एक समांजस आणर् आदिर्ीय शासक होत.े  

  

  र्ेंबू प्रजातीचे पूवणज अिके वषाांपासूि आफ्रिकेत िाहात होते. ्हर्जे, खिांति आफ्रिका ही 
र्ेंबूांची मातभृूमी होती. तिी तयाांिा गोऱ्या शासकाांच्या अांमलाखाली जगाव े लागत होते. हे 
गोिे, मुख्यत: इांग्रज आणर् डच, याांिी 1700 साली र्ेंबूांच्या प्रदेशावि कब्जा केला आणर् र्ेंब ू
प्रजातीवि आपला वचक प्रस्र्ावपत केला.     

  

  एकदा एका इांग्रज न्यायाधधशािे एका बैलाबाबत आलेल्या तक्रािीवरूि र्ेंबूांचा सिदाि 
हेन्रीला कोटाणत हजि िाहाण्याचा आदेश बजावला. र्ेंबूांचा सिदाि ्हरू्ि आपर् फि र्ेंबूांच्या 
िाजाचा आदेश पाळायचा, कुर्ा इांग्रज अधधकाऱ्याचा िाही, असे हेन्रीचे मत होते. तयामुळे 
तयािे कोटाणत हजि होण्यास िकाि हदला. या अवजे्ञमुळे हेन्रीच े सिदािपद काढूि घेण्यात 
आले. आपल्या ततवाांसाठी हेन्रीिे आपली जमीि, गुिे-ढोिे आणर् सिदािपद हे सािे गमावले.  
 
  या काळात बटूी वयािे खूप लहाि होता. पर् आपले वडील एक ततवनिष्ठ व्यिी आहेत 
आणर् फ्रकतीही फ्रकां मत चुकवावी लागली तिी ते आपल्या मताांवि ठाम िाहातात, हे मोठे 
होतािा बूटीला हळूहळू कळत गेले.    



    या घटिेिांति हेन्री कुटुांबकबबला घेऊि शेजािच्या कुिु गावात िाहाण्यास गेला. 
नतर्े ते िातलगाांच्या शेतावि िाहू लागले. ही जागा खूप छोटी असली तिी बूटीला 
आवडली. तयाांच े घि ्हर्ज े तीि छोट्या झोपड्या होतया. झोपड्याांच्या मभांती 
मातीच्या ववटाांिी बिल्या होतया आणर् छत गवताच्या चाऱ्यािे शाकािले होते. 
याांतील एक झोपडी होती स्वयांपाकासाठी, एक होती निजण्यासाठी आणर् एक होती 
अन्िधान्याचा साठा किण्यासाठी. घिातील खुच्याणही मातीच्याच बिल्या होतया. चूल 
्हरू्ि जममिीत एक खड्डा होता.  
  हदवसा बूटी गुिेढोिे िाखायच ेकाम कित असे आणर् आपल्या ममत्राांसोबत आणर् 
सावत्र भावांडाांसोबत खेळत असे. तया काळातील प्रर्ेिुसाि, तयाच्या वक्तडलाांिा चाि 
पत्नी आणर् तेिा मुले होती. मुले मातीचे प्रार्ी आणर् पिी अशी खळेर्ी स्वत:च 
बिवत असत. ते लपालपी, पकडापकडी आणर् लुटुपुटीची लढाई असे खेळही खळेत 
असत.  

  िात्री बूटी चटईवि अांग टाकत असे. झोपण्यापूवी तयाचे आईवडील तयाला गोष्टी 
साांगत. तयाचे वडील िेहमी यदु्धाच्या शौयणकर्ा साांगत असत ति आई र्ेंबू 
प्रजातीांमध्ये पूवाणपाि साांधगतल्या जार्ाऱ्या िीतीकर्ा आणर् दांतकर्ा साांगत असे.     



    बूटी सात वषाांचा झाला तेव्हा तयाच्या आईवक्तडलाांिी तयाला शाळेत पाठवायचे ठिवले. 
हेन्री मांडलेा हे स्वत: कधी शाळेत गेले िव्हते. पर् या मुलाला शाळेत जाण्याची सांधी 
द्यायला हवी, अस ेतयाांिा वाटले. बूटीचे तीि सावत्र भाऊ वयािे मोठे झाल्यावि घि सोडूि 
निघूि गेले होते. तयामुळे बूटी हेच मांडलेा कुटुांबातील शाळेत जार्ािे पहहले मूल ठिले.   

  

  शाळेच्या पहहल्या हदवशी, मशिकाांिी ववद्यार्थयाांची िावे बदलूि सवाांिा इांग्रजी िावे हदली. 
घिी पितल्यावि बूटीिे आपल्याला िेल्सि ्हर्ावे, असे घिातील सवाांिा साांधगतले. 
बूटीच्या मशिकाांिी तयाचे हे िवे िामकिर् केले होते. बटूीची शाळा बिहटश लोक चालवत 
होते. तयामुळे ववद्यार्थयाांिा इांग्रजी भाषा, इांग्रजाांचा इनतहास, तयाांचे रिती-रिवाज आणर् 
सांस्कृती सवणशे्रष्ठ असल्याचे मशकवले जाई. ववद्यार्थयाांिा तयाांच्या स्वत:च्या समाजातील 
पिांपिा आणर् रुढी याांचा आदि किायला मशकवत िसत.    

  

  पर् तिीही िेल्सिला शाळा आवडली. नतर्े िोज िविवीि गोष्टी मशकायला ममळत. 
तयाला शाळेत मशकवलेले मलहूि काढायला एक पाटी-पेजन्सलही हदली होती.  

  

  1927 साली वयाच्या िवव्या वषी, िेल्सिच्या वक्तडलाांचे निधि झाले. आयुष्यभि तयाांिी 
आपली ठाम मते आणर् मूल्ये याांवि अढळ श्रद्धा ठेवली. आपल्या ततवनिष्ठ वक्तडलाांच्या 
मतृयूचे िेल्सिला खूप द:ुख झाले. 



     िेल्सिला दजेदाि मशिर् ममळावे आणर् एक आदशण व्यिी बिूि आपल्या समाजासाठी 
तयािे एक उदाहिर् ठिावे, अशी हेन्रीची तीव्र इच्छा होती. तयामळेु िेल्सि आणर् तयाच्या 
आईिे कुिु गाव आणर् तयाची छोटीशी शाळा सोडली. ते पायीपायीच र्ेंबूलँडची िाजधािी 
्कवेकेझवविी शहिात गेले. तयावळेी िले्सिकड ेफि एक टीिची पटेी होती. तयाि ेअांगावि 
जुिा सदिा घातला होता. तयाच्या वक्तडलाांची जुिी पँट कापूि बिवलेली चड्डी तयाि े
घातली होती. ही चड्डी तयािे एका िश्शीिे कमिेवि घट्ट बाांधली होती. तया शहिात 
िाहार्ािे आफ्रिकी लोक ्कवकेेझवविी शहिाला महाि स्र्ाि ्हर्त. तेर्ील मोटािगाड्या, 
मोठमोठी घिे, सुांदि बगीचे आणर् फळाांिी लगडलेल्या बागा पाहूि िेल्सि ववलिर् 
आश्चयणचकीत झाला.      

  

  िेल्सि आपल्या वक्तडलाांचे एक िातेवाईक, सिदाि जोधगांताबा डॅमलिडायबो, याांच्या घिी 
िाहू लागला. तयाांिी िेल्सिच्या पालकतवाची जबाबदािी घेतली. लवकिच, एका छोट्याशा 
गावातील िेल्सिि े मोठ्या शहिातील िव्या आयुष्याशी जळुवूि घेतले. सिदाि 
जोधगांताबाची मुले आणर् िेल्सि एकत्रच शाळेत आणर् चचणमध्ये जाऊ लागले. तयाांच्यात 
घनिष्ठ मैत्री झाली. िेल्सिि े शाळेत चाांगली प्रगती केली. पर् ही प्रगती आपर् हुशाि 
होतो ्हरू्ि िव्हे, ति आपल्याला यशस्वी होण्याची तीव्र इच्छा होती ्हरू्ि झाली, असे 
िेल्सि ्हर्त असे.   

  

  िेल्सिला मोठ्या शहिात िाहायला आवडू लागले. इर्े बिेच लोक सिदाि जोधगांताबाकड े
सल्ले मागायला येत. िले्सि तयाांच्या गप्पा लिपूवणक ऐकत असे. या लोकाांकडूिच 
िेल्सिला आफ्रिकेच्या इनतहासाच ेआणर् महाि व्यक्तिमतवाांचे ज्ञाि ममळाले. तयाांच्याकडूि 
ऐकलेल्या कर्ा-गोष्टी दीघणकाळ तयाच्या मिात िेंगाळत िाहहल्या.  



    वयाच्या सोळाव्या वषी परुुष अवस्र्ेत प्रवेश कितािा िेल्सिला काही 
पािांपारिक ववधीांमध्ये सहभागी व्हावे लागले. ववधीिुसाि, जमातीतील मुलाांिा 
मबाशा िदीच्या काठावरूि प्रवास किावा लागे. यावळेी गावातील जषे्ठ लोक 
तयाांिा मागणदशणि कित. ही मुले आपल्या सवाांगावि पाांढिी माती फासूि आणर् 
कमिेभोवती गवताचा घागिा घालूि िाचत-गात आणर् गोष्टी ऐकवत. याांतीलच 
एका वकतयाि ेिेल्सिला प्रभाववत केले. तो ्हर्ाला की तयाांची परुुष होण्याची 
स्वप्िे अधणवटच िाहार्ाि. कािर् सवण कृष्र्वर्ीय दक्षिर् आफ्रिकी लोक हे 
स्वत:च्याच भूमीत पिाभूत आणर् गुलाम आहेत. तयाांिी तयाांचे स्वातांत्र्य आणर् 
हकक गमावले आहेत.    

  

  बऱ्याच वषाांिांति िेल्सिि े मलहूि ठेवले की तया कोवळ्या तरूर् वयात हे 
शब्द तयाच्या मिात रुतूि बसले. तयावेळी तो याबाबत काही करू शकत 
िव्हता. पर् या ववचािाांिी तयाच्या मिात घि केले, तयाला एक िवी दृष्टी 
हदली. याच दृवष्टकोिातूिपढेु तो जगाकड ेआणर् स्वत:कड ेपाहू लागला.  



     िेल्सिि ेआपले मशिर् सुरू ठेवले. सुरुवातीला तो एन्गकोबो जजल्यातील कलाकण बिी बोक्तडांग 
इजन्स्टट्यूट या र्ेंब ूकॉलेजमध्ये मशकला. तयािांति तो अॅमलस महािगिपामलकेतील फोटण हेि 
या कॉलेजमध्ये मशकला. हे कॉलेज बिहटश ममशििीांकडूि सांपरू्ण आफ्रिकेतील कृष्र्वर्ीय 
ववद्यार्थयाांसाठी चालवले जात होते. याच काळात िेल्सििे अांगवळर्ी पडलेल्या आपल्या काही 
देशी सवयी बदलायला सुरुवात केली. तो दात स्वच्छ किण्यासाठी िाखेऐवजी टुर्पसे्ट आणर् 
िश वापरू लागला. पँट, शौचालयातील फ्लश आणर् आांघोळीसाठी गिम पाण्याचे फवािे या 
गोष्टी वापिायला तो चाांगलाच सिावला.     

  िेल्सि एक अभ्यासू व गुर्ी मुलगा होता. तयाला खेळ आणर् ितृय या गोष्टीांमध्येही िस 
होता. फोटण हेिमध्ये शेवटच्या वषाणत मशकत असतािा तयाची निवड ववद्यार्ी परिषदेवि झाली. 
पर् 1940 साली कॉलेजच्या प्राचायाांशी तयाच ेकाही मतभेद झाले आणर् तयािे मशिर् पूर्ण 
होण्याआधीच ते कॉलेज सोडले.    

  ्कवकेेझवविी शहिात पितल्यावि मात्र िेल्सिला वेगळाच धकका बसला. तयाचे पालक, 
सिदाि जोधगांताबा डॅमलिडायबो याांिी िेल्सि तसेच तयाांचा स्वत:चा मुलगा, जस्टीस या 
दोघाांचेही सांसाि र्ाटूि द्यायचे ठिवले. खिांति, पािांपारिक आफ्रिकी रुढीिुसाि, आफ्रिकी कुटुांबच 
मुलाांचे लग्ि वगैिे ठिवण्यात पुढाकाि घेत असत. पर् िेल्सि आणर् जस्टीस या दोघाांच्याही 
मिात काही वेगळेच होते. तयामुळे दोघेही घिातूि पळूि गेले आणर् जोहान्सबगण शहिात 
पोहोचले. िेल्सिला वकील बिायचे होते. सुदैवािे तयाला लाझि मसडले्स्की या सह्रदयी गोऱ्या 
वफ्रकलाकड ेिोकिी ममळाली. मसडले्स्कीच्या कायाणलयात काम मशकता मशकता िेल्सिला आपले 
मशिर् सुरू ठेवर्े सोपे गेले.  



    जोहान्सबगणमध्ये िेल्सिला आर्खी काही गोष्टी मशकायला ममळाल्या. गावातूि 
आलेल्या िेल्सिला या महािगिातील जीवि खूप कोंदट, दगदगीचे आणर् िीिस 
असल्याच ेजार्वले. सत्तारुढ गोिे कृष्र्वर्ीय लोकाांिा फ्रकती वाईट पद्धतीिे वागवतात, 
हे िेल्सिि े जोहान्सबगणमध्येच पाहहले. कृष्र्वर्ीय लोकाांिा काही ववमशष्ट भागातच 
वस्ती किण्याची सिी होती. तयाांची घिे खूप लहाि आणर् गैिसोयीची होती. घिात 
वीज, पार्ी, चूल वगैिे सुववधा िव्हतया. कृष्र्वर्ीय लोक फि आफ्रिकी लोकाांसाठीच 
असलेल्या बसमधूि प्रवास करू शकत आणर् फि आफ्रिकी लोकाांसाठीच असलेल्या 
उपहािगहृात खाऊ शकत.  
   पर् सवाणत वाईट गोष्ट होती, पासबकु पद्धत! िाहातया घिापासूि दिू असलेल्या 
दसुऱ्या शहिात िोकिीसाठी जार्ाऱ्या कृष्र्वर्ीय व्यिीांिा जवळ एक पासबकु 
बाळगाव ेलागे. वैध पासबकु िसेल ति तयाांिा तुरुां गातही पाठवले जात असे. 
   दक्षिर् आफ्रिकेच्या शासिाि े या पद्धतीला अपािर्ीड (वर्णभेद) असे िाव हदले. 
याचा अर्ण वेगवेगळ्या वर्ाणच्या लोकाांिा वेगवेगळे ठेवायचे. अमेरिकेतही अशीच एक 
सेग्रीगेशि िावाची पद्धत होती. अपािर्ीड पद्धतीत गोिेलोक आणर् कृष्र्वर्ीय लोक 
याांिा एकत्र िाहार्े, खार्-ेवपर्,े प्रवास किरे्, व्यापाि किरे्, एकाच शाळेत वा 
चचणमध्ये जार् े या गोष्टीांवि कायदेशीि निबांध होते. िले्सििे ही सािी अन्यायी 
व्यवस्र्ा पाहहली. ही व्यवस्र्ा आपर् बदलायची अशी तीव्र इच्छा हळूहळू तयाच्या 
मिात रुजत गेली.   



    अशा प्रनतकूल परिजस्र्तीतही िेल्सििे जोहान्सबगणमध्ये बिीच 
प्रगती केली. तयाच्याकड ेएक चाांगली िोकिी होती आणर् तयाचे 
मशिर्ही सुरू होते. या दि्याि तयाची भटे तयाच्या एका 
ममत्राची चुलत बहीर् एवलीि मेस हहच्याशी झाली. दोघे प्रेमात 
पडले आणर् तयाांिी लग्ि केले. तयाांिा दोि मुले, र्े्बकेाइल 
आणर् मगॅर्ो तसेच एक मुलगी मकाझीव ही तीि अपतये झाली.    

  

  तया काळात कृष्र्वर्ीय लोकाांवि होत असलेल्या जुलुमाांबाबत 
िोष व्यि किण्यासाठी काही लोक सभा घेत. िेल्सि अशा 
सभाांमध्ये उपजस्र्त िाहू लागला. या लोकाांमध्ये कृष्र्वर्ीय होते 
तसेच गोिे लोकही होत.े हे लोक आफ्रिकी िाष्ट्रीय काँगे्रस 
सांघटिेचे सदस्य होते. कृष्र्वर्ीयाांिा गिीबी, उपेक्षित आणर् 
असुिक्षित अवस्र्ेत ढकलर्ािे वर्णभेदी कायदे बदलण्याची 
प्रनतज्ञा ते घेत असत. सांघटिेच े काही सदस्य गोऱ्या लोकाांिा 
आपले शतु्र समजत. पर् िेल्सिचे मत मवाळ होत.े गोिे लोक 
तसेच इति वांशाचे लोक कृष्र्वर्ीयाांवि सत्ता ि गाजवता, जुलूम 
ि किता दक्षिर् आफ्रिकेत िाहहले, ति तयाांची हिकत िव्हती.  
   
  िेल्सिि े वकील बिूि आपले स्वप्ि पूर्ण केले. 1953 साली 
आपला सहकािी ऑमलव्हि ता्बो  याच्यासोबत ममळूि िेल्सिि े
जोहान्सबगणमध्ये पहहले कृष्र्वर्ीय वफ्रकली कायाणलय र्ाटले. या 
कायाणलयात फि कृष्र्वर्ीय वकील काम कित. दि्याि, 
िेल्सिची ओढ िाजकािर्ाकड ेवाढत गेली. तयामळेु तयाचे आणर् 
पत्नी एवलीिच ेसांबांध बबघडले. एके हदवशी एवलीि तयाला सोडूि 
निघूि गेली. घटस्फोट झाल्यावि िेल्सिची ओळख तरूर् सुांदि 
सामाजजक कायणकती ववनििेड िॉमझामो मेक्तडफ्रकझले हहच्याशी 
झाली. लवकिच दोघे प्रेमात पडले आणर् तयाांिी लग्ि केले. 
तयाांिा झिेी आणर् णझांदझी या दोि मुली झाल्या.  



    िेल्सििे निषेध मोचे, बहहष्काि आणर् सांप आयोजजत किायला सुरुवात केली. तो 
मलबिेशि (मुिी) िावाच्या वतृ्तपत्रात लेख मलहू लागला, तसेच फायटीांग टॉक (सांघषण वाताण) 
िावाच्या मामसकाच्या कायाणत सहभागी झाला. या मागाणि ेसमतेचा हकक ममळवण्याच्या 
सांघषाणत अधधकाधधक लोक सहभागी होतील, अशी आशा तयाला होती.    

  

  दि्याि, पासबकुबद्दल असलेले नियम अधधकाधधक कठोि होत असल्याचे िेल्सिला 
हदसू लागले. वैध पासबकु दाखवू शकले िाहीत ्हरू्ि, दिवषी लाखो कृष्र्वर्ीयाांिा 
अटक होऊ लागली व तयाांच्यावि खटले चालवले जाऊ लागले. बऱ्याचदा लोक घिाबाहेि 
उभे िाहात फ्रकां वा जवळच फ्रफिायला जात. अशा वळेी पासबुक जवळ ठेवण्याची गिज िसे. 
पर् अशा लोकाांिाही घिािजजक अटक केली जाऊ लागली.  

  

  1960 साली वर्णभेद वविोधी एका िेतयाि ेनिषेध मोचाण आयोजजत केला. आपले पासबकु 
मुद्दाम घिीच ठेवूि या आणर् अटक व्हा, असे आवाहि तयाि े कृष्र्वर्ीयाांिा केले. 
जोहान्सबगणजवळच्या शापणववल या छोट्याशा शहिात 15,000 लोक पासबकु घिी ठेवूि 
पोलीस स्टेशिसमोि जमले. पोमलसाांिी या नि:शस्त्र लोकाांवि गोळीबाि केला. तयात 
एकोर्सत्ति लोक ठाि झाले आणर् इति दोिशे जखमी झाले. या लोकाांच्या समर्णिार्ण 
िेल्सििे आपले स्वत:चे पासबुक जाहहिरितया आगीच्या हवाली केले.  



  लवकिच, िेल्सि मांडलेा या िावाची चचाण सवणत्र होऊ लागली. गोऱ्या लोकाांिा 
िेल्सिचे भय वाटू लागले. त े िेल्सिवि िािाज झाले. िेल्सिची कृती तयाांिा 
अजजबात पसांत िव्हती. गोिे लोक कृष्र्वर्ीयाांिा कायम आपल्या अांमलाखाली ठेव ू
इजच्छत होत.े दक्षिर् आफ्रिकेतील जस्र्ती आहे तशीच चालू िाहावी, असे तयाांिा 
वाटत होते.    

  

  एके िात्री िेल्सि गाढ झोपेत असतािा चाि पोलीस बळजबिीिे तयाच्या घिी 
घुसले आणर् िेल्सिला पकडूि तुरुां गात घेऊि गेले. आपले वर्णभेद वविोधी ववचाि 
आणर् कृती याांमुळे िेल्सिला अिेकदा तुरुां गात जाव े लागले. 1963 साली वर्णभेद 
वविोधकाांिी ववद्युत वाहहन्या, सांयांत्र े व सिकािी इमािती याांचे िुकसाि किण्याचा 
प्रयत्न केला. तयासाठी िेल्सिवि घातपात केल्याचा तसेच गोऱ्या सिकािववरुद्ध हहांसक 
कािवाया केल्याचा आिोप ठेवण्यात आले. हे आिोप खपू गांभीि होते आणर् ते मसद्ध 
झाले ति िेल्सिला मतृयुदांड होऊ शकत होता. पर् िेल्सि आणर् इति अिेक 
आिोपी दोषी ठिले तिी तयाांिा मतृयुदांडाची मशिा देण्यात आली िाही. तयाऐवजी, 
तयाला जन्मठेपेची मशिा देण्यात आली.  



    िेल्सिला केपटाउििजजक िोबिे हिप येर्ील कािागहृात िेण्यात आले. तयाला 
तेर्ील एका कोठडीत ठेवण्यात आले. कोठडीला एक लहािशी णखडकी होती. 
तयातूि तुरुां गाचे आवाि हदसत असे. कोठडी तीि पावले चालता येतील एवढीच 
लाांब होती. िले्सि झोपला की तयाचे पाय समोिच्या मभांतीला ति डोके मागच्या 
मभांतीला टेकत असे. तुरुां गाची मभांत दोि फूट जाड होती. िेल्सि केवळ सहेेचाळीस 
वषाांचा होता. िाजकीय कैदी ्हरू्ि पुढील सत्तावीस वष े तयाला याच कोठडीत 
काढायची होती.  
 
  िेल्सिला आपली पत्नी वविी आणर् मुले याांची खूप आठवर् येत असे. या 
काळात वविीला जोहान्सबगणबाहेि जाण्यास सिकाििे सि मिाई केली होती. िात्री 
तसेच आठवड्याच्या शेवटी वविीला पोमलसाांच्या िजिकैदेत ठेवले जात असे. नतला 
िोबेि हिपावि जाण्याची इच्छा झाली ति आधी सिकािची पिवािगी काढावी लागे. 
हा प्रवास 950 मैल इतका मोठा होता. तयाचा खचणही मोठा होता. तयामुळे 
सिकाििे पिवािगी हदली तिी ती िेहमी िेहमी नतर्े जाऊ शकत िव्हती. 
िेल्सिला सहा महहन्यातूि एकदा एकाच व्यिीला भटेण्याची आणर् फि एकच 
पत्र वाचण्याची पिवािगी होती. 



    तुरुां गातील जीवि खूप कठीर् होते. िले्सिला चुन्याच्या खार्ीत खार्काम 
किावे लागे फ्रकां वा दििोज तासितास खडक फोडूि तयाांची माती किावी लागे. 
खडकाांवरूि पिावनत णत होर्ाऱ्या सूयाणच्या तीव्र फ्रकिर्ाांमुळे तयाच्या डोळ्याांच े बिेच 
िुकसाि झाले. तयािे मागर्ी केलेले उन्हात वापिण्याचे चष्मे ममळायला तीि वष े
लागली. िोबेि हिपावि घड्याळे वापिण्यास पिवािगी िव्हती. पहािेकऱ्याांची मशट्टी 
वाजली फ्रकां वा तयाांिी आिोळी ठोकली की वळेेचा अांदाज लावावा लागे.  
 
  तुरुां गाधधकाऱ्याांिी आणर् पहािेकऱ्याांिी िेल्सिची इच्छाशिी कमकुवत किण्याचे 
खूप प्रयत्न केले, पर् तयाांिा यश ममळाले िाही. तुरुां गात िाहूिही तो दक्षिर् 
आफ्रिकेतील कृष्र्वर्ीयाांच्या स्वातांत्र्याचा ववचाि मिात ठेवूि काम कित िाहहला. 
तयािे कैद्याांिा ममळर्ािे मशळे अन्ि, कैद्याांिा अपमानित किण्यासाठी पायघोळ 
पँटऐवजी देण्यात येर्ाऱ्या छोट्या चड्ड्या तसेच तुरुां गाच े जाचक व अन्याय्य 
नियम याांचा वविोध केला. यामळेु तो इति कैद्याांसाठी स्फूतीस्र्ाि ठिला. िेल्सि 
तुरुां गाबाहेि मुि असतािा एक िेता होता आणर् आता तुरुां गातही तो िेताच 
िाहहला.       



    तुरुां गात असूिही िले्सिचा प्रभाव देशभि वाढत िाहहला. काही मोजकेच लोक तयाला भेटायला 
येत. तयाचे धैयण, शहार्पर् आणर् ठाम निधाणि पाहूि त ेभािावूि जात. हे लोक बाहेिच्या जगात 
िेल्सिववषयी साांगत. तयामळेु िले्सिचे िाव सवणतोमुखी होऊ लागले. केवळ दक्षिर् आफ्रिकेतच 
िव्हे ति साऱ्या जगभि तयाच्या िावाची चचाण होऊ लागली. इति देशाांची सिकािे, िाजकीय पि, 
आांतििाष्ट्रीय सांस्र्ा आणर् सामान्य िागरिक िेल्सिच्या सटुकेची मागर्ी करू लागले.  
   
  िेल्सिला जास्त काळ तरुुां गात ठेवर् ेआपल्या हहताच े िाही, हे दक्षिर् आफ्रिकी सिकािला 
जार्वू लागले. िले्सििे आफ्रिका सोडावी, या अटीवि तयाला मुि किण्याचा प्रस्ताव तयाांिी 
अिेकदा तयाच्यापुढे ठेवला. पर् प्रतयेक वेळी िेल्सिि ेहा प्रस्ताव धुडकावला. तयाला स्वत:च्या 
अटीांवि मिु व्हायचे होते, अन्यर्ा तो तरुुां गात िाहायला तयाि होता.   

  

  तोवि दक्षिर् आफ्रिकेच्या वर्णभेद िीतीची देशभिात तसेच जगात निभणतसिा होऊ लागली.  
दक्षिर् आफ्रिकेतील लोक वर्णभदेाववरुद्ध साततयािे आांदोलि ेआणर् हहांसक उदे्रक करू लागले. 
इति देशाांिी दक्षिर् आफ्रिकेवि आधर्णक निबांध लादले आणर् तयाांच्याशी व्यापािी सांबांध तोडले. 
सािे जग वर्णभेदिीती मातीत गाडूि टाकायच्या तयािीत होती.  
   
  अखेिीस, दक्षिर् आफ्रिका सिकािपुढे िेल्सिला तुरुां गातूि मुि किण्यावाचूि काही पयाणय उिला 
िाही. देशाचे िवे अध्यि ववल्यम डी कलकण  याांिी 1990 साली िेल्सि मांडलेा याांिा वविाअट मुि 
केले.  



    सत्तावीस वषे इतकया प्रदीघण आणर् कटू कालावधीिांति िेल्सि पनु्हा स्वतांत्र झाला. 
तया अववस्मिर्ीय हदवशी तयािे मागे खटल्यादि्याि काढलेले शब्द पुन्हा उच्चािले, 
“मी एका लोकशाही आणर् मुि समाजाची स्वप्ि ेमाझ्या उिाशी बाळगूि आहे. या 
समाजात सवण व्यिी एकोप्यािे िाहातील आणर् सवाांिा समाि सांधी उपलब्ध होतील. 
उवणिीत जीवि मला असा आदशण समाज घडवण्यासाठी जगायचे आहे. प्रार्ाांची बाजी 
लावूि मी असा आदशण समाज निमाणर् किण्याचा प्रयत्न किीि.”   

 

  िेल्सि मांडलेािे आपल्या सिकािला आणर् लोकाांिा दाखवूि हदले की इतकी वष े
तुरुां गात िाहूिही ते झकुले िाहीत की मोडूि पडले िाहीत. आपल्या देशाच्या आणर्  
लोकाांच्या भल्यासाठी साततयािे झटत िाहाण्याचे, ववशेषत: गोिे आणर् कृष्र्वर्ींय 
याांच्यात एकता आणर् समािता आर्ण्याचे, आवाहि तयािे लोकाांिा केले.  



    सुटकेिांति िेल्सि मांडलेा आणर् दक्षिर् आफ्रिकेचे अध्यि डी कलकण  याांिा गोिे 
व कृष्र्वर्ीय याांिा समाि हकक बहाल केल्याबद्दल िोबेल शाांतता पुिस्कािाि े
सन्मानित किण्यात आले. 1994 साली देशात प्रर्मच मुि निवडरु्क प्रफ्रक्रया 
िाबवण्यात आली. तयात दक्षिर् आफ्रिकेतील प्रतयेक व्यिीला मत देण्याचा हकक 
ममळाला. लोकाांिी िेल्सि मांडलेाला आपल्या िव्या प्रजासत्ताकाचा अध्यि ्हरू्ि 
निवडले. िेल्सि मांडलेा हे निवडरु्कीिािे निवडूि आलेले पहहले कृष्र्वर्ीय िेता 
होते. यामळेु कृष्र्वर्ीय आता आपल्याशी शत्रुतवािे वागतील, असे भय तेर्ील 
बहुताांशी गोऱ्या लोकाांिा वाटू लागले. पर् मांडलेा, िा गोऱ्याांिा देशाबाहेि घालव ू
इजच्छत होते, िा तयाांिी पूवी केलेल्या अतयाचािाचा सूड उगवू इच्छीत होते. उलट 
कोर्तयाही वांशाचे पुरुष, जस्त्रया आणर् मुले एकोप्यािे आणर् शाांततेिे आपल्या 
देशात िाहातील, असा आदशण लोकशाही मागण मांडलेा याांिी अवलांबला. 
  

  1999 साली मांडलेा अध्यिपदावरूि मुि झाले. मग ते आपल्या बालपर्च्या 
कुि ु गावातील घिी गेले. आपल्या भूतकाळाच े स्मिर् झाल्यावि तयाांच्या मिात 
आले, “स्वातांत्र्याकड े िेर्ाऱ्या एका प्रदीघण मागाणवि आपर् चाललो.” या प्रवासात 
मोठ्या धैयाणि े आणर् श्रद्धेिे तयाांिी देशातील कृष्र्वर्ीय तसेच गोऱ्या लोकाांिा 
आपल्यासोबत चालण्याचे आवाहि केले होते.  
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